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Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 22/01/2007 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 

 

Thiên Chúa các Đạo Binh phán thế này ... 

Ta đã giang rộng vòng Tay Ta cho những người đang hấp hối này, Ta đã mở Miệng nói với thế hệ hư 

mất và ác độc nhất này, một dân tộc luôn che giấu đôi tai của mình và che giấu khuôn mặt của họ ... 

Nầy, họ rút tay ra khỏi Đấng Cứu Rỗi của họ, và chạy xa khỏi Tiếng Nói của Đấng Cứu Chuộc của họ, để 

họ không bị buộc phải chịu trách nhiệm! Quả thực, họ đã khôn ngoan trong mắt họ, và từ cách của 

họ. 

 

Vì họ là kẻ dại dột và không biết Ta, họ vô tri và không có sự hiểu biết; như đã chép, họ khôn ngoan 

làm điều ác, nhưng để làm điều thiện họ chẳng có sự hiểu  biết. Vì vậy, tất cả những gì Ta định làm sẽ 

được thực hiện, điều đó sẽ xảy ra, và các ngươi, hỡi thế hệ ác độc nhất, sẽ kinh ngạc! Các ngươi sẽ 

kinh ngạc và sợ hãi khủng khiếp! Vì Ta sẽ làm cho dân chúng bị rối loạn, và dân chúng sẽ kinh hãi ... Vì 

vậy chạy trốn, ẩn mình trong các hòn đá và che mặt! Vì quyền phép của Chúa chắc chắn sẽ được 

trưng bày rộng rãi! 

 

Vì thế hệ này đối với Ta là gì? Các ngươi không phải là dân số quá lớn, một dân tộc có thành phố bao 

phủ cả mặt đất, như những ngôi sao lấp đầy bầu trời? Và dù các ngươi xây dựng và làm cho mình một 

danh hiệu, Ta chắc chắn sẽ ném nó xuống! Vì trước mặt Ta là một thế hệ tội lỗi lớn lao, mọi tội lỗi đều 

lan truyền trên khắp trái đất, là một dân tộc có khuynh hướng xấu xa liên tục, những kẻ nổi loạn nhất, 

những người không ngừng chiến đấu chống lại Ta! Chúa phán: Không phải từ thời của Nô-ê, khi sự dữ 

của con người thật lớn trên mặt đất, Ta đã trông thấy một thế hệ như thế này; một người khôn ngoan 

trong chính mắt mình, diễu hành những nghề mại dâm của họ một cách cởi mở, không kiềm chế, một 

người tàn ác nhất mà sự vi phạm của họ vượt ra khỏi giới hạn, tội lỗi của họ lên tới trời! Kìa, họ tìm 

điều ác để nắm lấy nó, và mồ mả để họ có thể nằm trong đó; một người được gọi là những người hiện 

đại, những người tự làm luật pháp cho mình, để họ có thể thực hành việc hành hạ một cách tự do, 

thậm chí giết người vô tội mà không sợ trả thù! 

 

Kìa, họ chạy khỏi sự ác này đến sự ác khác,  

để họ có thể khiêu khích, làm cho Ta tức giận! 

Vâng, họ rảo quanh trái đất, họ làm điều dữ và thực hành điều ghê tởm,  

vì sự độc ác của họ không bao giờ kết thúc,  

Vì sự ảo giác của họ đã không có kết thúc! ... 

 

Họ đàn áp người nghèo, và không bảo vệ quyền của những người nghèo khó! 

Người góa bụa và kẻ mồ côi bị gạt sang một bên, 

Và người hiền lành bị giẫm đạp dưới chân! 

 



Các ngươi tự đề cao mình ngày và đêm. Ô, con cái của Con Người! 

Mỗi ngày các ngươi bước đi một cách tự hào trong cuộc nổi loạn của các ngươi,  

Và mỗi đêm các ngươi đều thực hành điều ghê tởm! ... 

 

Các ngươi sẽ ăn cắp, giết và tiêu diệt, vì lợi ích của vinh quang của riêng các ngươi? 

Bao lâu các ngươi chỉ đem ra những công việc không công bình? 

Bao lâu các ngươi sẽ chạy một cách tham lam để đạt được, 

Được thúc đẩy bởi những ham muốn không bao giờ kết thúc của các ngươi? 

 

Sự gian ác của các ngươi ngập đến tràn!  

Một người tham lam quá độ không thể so sánh! 

 

Và trong số tất cả những người được gọi là tín hữu này, Ta đã thấy trong số tất cả những người dân 

này, những người tuyên bố là một dân tộc vì Danh của Ta? ... Nầy, trong Danh Ta, chúng nó làm điều 

ghê tởm, khiến cho Ta tức giận! Trong Danh Ta, họ làm cho mắt mình to lớn, vì chúng đã sửa đổi Kinh 

Thánh vì lợi ích xấu xa! Trong Danh của Ta, họ dạy theo giáo l{ các điều răn của con người, và sự vô 

luật pháp được chấp nhận rộng rãi! Họ đã hoàn toàn làm Danh Thiên Chúa bị bất kính ! Vì vậy, Ta sẽ 

biến sự vinh hiển của họ thành xấu hổ; Ta sẽ khiến cho chúng nó hoang vu và dân của chúng nó là đồ 

bị khinh dể, và chúng nó sẽ chịu sự hổ thẹn của các nước! Nầy, Ta sẽ phá tan tất cả những nhánh gai 

nhọn này, vì chúng không được ghép vào! Vì Ta là Chúa, và Ta không thay đổi. 

 

Tuy nhiên, trong lòng thương xót của Ta, Ta đặt những người canh giữ họ và nói, "Hãy nghe, hãy lắng 

nghe tiếng kèn của Đức Chúa Trời Hằng Sống và chấp nhận sự sửa đổi của Ta." Vì Ta không thay đổi. 

Nhưng họ nói, "Chúng tôi sẽ không lắng nghe, chúng tôi cũng sẽ không chú ý, và sẽ không chấp nhận 

sự sửa đổi của Đức Chúa. Vì chúng tôi yêu mùi bia trắng tía của chúng tôi, và sẽ không bao giờ rời khỏi 

những ngôi nhà này, được gọi theo tên của chúng tôi. Vâng, chúng tôi thích âm thanh của tiếng nói 

của chúng tôi, và chúng tôi đã mang vinh quang cho danh của chúng tôi. " 

 

Vì vậy Ta sẽ tiếp tục nói, Ta sẽ mở miệng theo cách trước đây và nói với thế hệ này. Phải, Ta sẽ làm 

cho các kế hoạch của Ta được biết đến, và cảnh cáo dân chúng, Ta sẽ trách phạt chúng nó và tuyên bố 

những điều sai trái của nó, như ngày xưa. Vì Ta không thay đổi, Đức Chúa phán vậy. Ta đã không nói 

chuyện trong quá khứ, bởi miệng của tất cả các tôi tớ của Ta, các tiên tri ư? Ta cũng không nói với các 

ngươi, hỡi thế hệ ngu dốt và lừa đảo ư? Tuy nhiên, họ sẽ không để { đến những lời của Ta, cũng 

không nghe, và tất cả những gì Ta đã định làm cho họ đều đã được hoàn thành ... Như vậy, Ta cũng sẽ 

mang tất cả những gì Ta đã nói bởi các tôi tớ của Ta là các vị tiên tri, cả thời cựu ước và cho đến ngày 

nay, bởi vì các ngươi cũng từ chối chú { đến Lời Ta, và các ngươi sẽ không lắng tai nghe, và các ngươi 

sẽ không lìa khỏi các đường lối tà ác của mình nữa, khiến cho Ta tức giận! Đức Chúa phán như vậy. 

 

Còn ngươi, Ti-mô-thê, ngươi phải rao truyền lời Ta, cả thời trước và sau hết. Ngươi phải thổi kèn và 

cảnh báo người dân. Vì Ta đã nói qua các tiên tri của Ta từ lâu lắm, vậy bây giờ Ta cũng nói cùng 

ngươi. Vậy, hãy nói tiên tri nghịch cùng họ, mà rằng: Chúa sẽ chổi dậy từ trời cao và sấm sét từ núi 

thánh của Ngài; Người sẽ than vãn cùng dân Ngài! Nó sẽ la lên như kẻ đạp nho, và quở trách dân cư 



trên đất. Mọi người sẽ lắng nghe Ngài; nầy, âm thanh tiếng của Ngài sẽ vang vọng khắp trái đất! ... Vì 

Chúa có một cuộc tranh luận với các dân tộc. Người sẽ đoán xét cả loài người, kẻ hung ác sẽ bị nộp 

cho gươm dao. Thiên tai sẽ ra khỏi dân tộc, và một trận bão lớn sẽ được dấy lên từ những nơi tận 

cùng của trái đất. Trong ngày đó, những kẻ bị giết của Chúa sẽ từ nơi này đến tận đầu kia. Tuy nhiên, 

chúng sẽ không bị than thở, hoặc gom lại, hoặc chôn, nhưng nằm như rác trên mặt đất. " 

 

Vì vậy, than van, tất cả các ngươi làm chăn! Chúa phán. 

Bị ám ảnh trong bụi rậm và khóc to, tất cả những gì các ngươi lãnh đạo giữa con người!  

Vì những ngày tàn phá đã đến trên các ngươi, Và ngày sát sinh sẽ đến! ... 

 

Vì Ta sẽ làm cho các ngươi tan vỡ;  

giống như một cái nồi đất mà các ngươi sẽ rơi xuống và vỡ vụn trên mặt đất! 

Những người chăn chiên sẽ không thể chạy trốn, và các nhà lãnh đạo sẽ không có lối thoát! ... 

 

Nầy, sự khóc lóc của những kẻ chăn chiên sẽ rất lớn, 

Tiếng kêu của các nhà lãnh đạo sẽ vang dội trong mọi quốc gia! 

Vì Ta cướp lấy hết thảy đồng cỏ. Các căn hộ hòa bình sẽ bị cắt xuống! ... 

 

Đức Chúa phán với cơn giận mãnh liệt của Ngài. 

 

Vậy, hãy chuẩn bị trong sa mạc con đường của Đức Chúa! Hãy làm thẳng con đường trong những 

vùng khô cằn này cho Đấng Thánh của Do Thái! Hãy để mọi thung lũng cất lên, mọi núi và đồi đều hạ 

xuống! Hãy để những nơi quanh co được làm thẳng, và những nơi gồ ghề được bằng phẳng! Vì Sự 

vinh hiển của Đức Chúa sẽ được tỏ ra từ thiên đàng, và tất cả mọi người sẽ cùng nhìn thấy nó! Vì Ta là 

Đức Gia-Vê, và Ta không thay đổi ... Kìa, khi ánh sáng của sự ngự đến của Ngài, tội lỗi của kẻ ác sẽ 

được tỏ ra rõ ràng! Vì bởi những lời của miệng họ, họ chắc chắn đã tự phán xét mình, và bởi hành 

động xấu xa của họ, họ đã bảo vệ những địa điểm của mình trong Thung lũng Sừng tàn sát! Những gì 

không thấy sẽ được được nhìn thấy, và tất cả sẽ rơi xuống! Những đứa trẻ bất tuân sẽ ngã trước mặt 

họ, kẻ thiếu niềm tin sẽ khóc cho linh hồn mình; kẻ tự cao và kiêu ngạo bị hạ xuống! Vì phần thưởng 

lớn sẽ đến và được đặt trên vai của tất cả những ai phải mang nó, vì thế hệ này đã chứng tỏ mình 

xứng đáng! Kìa, chúng nó bị bốc cháy bởi cơn giận của Ta; vì vậy cơn nóng giận của Ta sẽ đốt liên tục, 

cho đến khi chúng bị tiêu hao hoàn toàn! Đức Chúa phán.  

 

Tại sao cơn thịnh nộ của dân lành giơ cái nắm tay lên trời? 

Này, nó sẽ rơi ngã mà không ai đỡ, và sự vĩ đại sẽ là sự thất bại của nó ... 

 

Tuy nhiên, ai đến với Ta sẽ được nâng lên, và ai giang rộng vòng tay sẽ biết nơi ở của Ta ... 

 

Vì như đã được viết ra ... 

Ai có, sẽ được ban thêm cho, và người có nhiều sẽ được nhiều hơn; 

Nhưng kẻ không có, ngay cả những gì ông ta có sẽ bị lấy đi ... 

Cho đến khi thời kz cải thiện được hoàn tất, Đức Chúa phán như vậy. 


